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Aline Regina Bella e Erica Terceiro Cardoso 

Aline Regina Bella, servidora da UFABC desde 2011, trabalha como assistente em administração na 
Pró-reitoria de Pós-Graduação desde 2016. Participou, em 2017, do GT Pós-graduação, fruto de 
mesa de negociação entre a Reitoria e o SinTUFABC, visando o amparo e aperfeiçoamento na 
política institucional de qualificação aos servidores técnico-administrativos. Já trabalhou na 
Divisão dos Conselhos e também na dos Concursos para docentes. Feminista, é atual 
coordenadora de Comunicação do SinTUFABC. 

Erica Terceiro Cardoso, técnica em química na UFABC desde 2014, trabalha nos laboratórios 
didáticos úmidos. Atua como representante da PROGRAD na Comissão Permanente de 
Acessibilidade (CoPA) e representante da CoPA na Comissão de Políticas Afirmativas (CPAf). Pelo 
Sindicato, participa da Comissão de Frequência. Integrou a comissão que elaborou a portaria que 
instituiu os trâmites para a solicitação da jornada flexibilizada (30h). Mãe solo e feminista, 
atualmente é Coordenadora Geral do SinTUFABC.  

Por que estamos nos candidatando ao Conselho Universitário (ConsUni)? 

Nossa candidatura foi pensada para que atuemos efetivamente em pautas caras para a categoria 
dos técnicos administrativos (TAs), no âmbito dos Conselhos Universitários, pois acreditamos no 
trabalho conjunto com o Sindicato, organizando as mobilizações e levantando as principais 
demandas. 

Sabemos que a representação dos TAs no ConsUni ainda é pequena (apenas 10% do seu total), 
mas acreditamos que, enquanto mulheres, feministas e atuantes, podemos continuar na luta por 
melhores condições de trabalho, atuando de forma direta nos órgãos colegiados, buscando 
resolução de demandas trazidas por nossos pares. 

Uma das pautas para o próximo mandato no ConsUni será a discussão e votação do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), que norteará as atividades da UFABC pelos próximos 10 anos. 
Acreditamos que a construção da UFABC deva ser realizada por todos os seus agentes (docentes, 
discentes, TA's e terceirizados), buscando inclusive a perspectiva de igualdade de gênero, na 
representatividade e na qualificação das discussões. Nossa perspectiva enquanto conselheiras é 
de que possamos garantir que isso ocorra durante nossa atuação no ConsUni. 

Caso sejamos eleitas, procuraremos discutir todas as demandas, em conjunto com a categoria, na 
defesa de uma educação pública, laica, gratuita e de qualidade.  

Estamos à disposição para conversar com os(as) servidores(as), contando com seus votos, na 
busca por uma atuação mais plural dentro do ConsUni. 

Aline e Erica 

*O conteúdo deste texto foi redigido pela chapa Aline Regina Bella e Erica Terceiro Cardoso e é de 
total responsabilidade desta chapa. 

 

 



Fatima Crhistine e Caroline Silvério 

Olá, nós somos Fatima e Carol candidatas da categoria de TAs para atuarmos como conselheiras 
no Conselho Universitário (2023-2025).  

Somos mulheres, mães e servidoras TAs e queremos, a partir de aprendizados já acumulados ao 
longo de nossa trajetória na Universidade, representar as e os TAs da UFABC, neste importante 
espaço deliberativo. Nossa atuação estará ancorada no diálogo, na escuta sensível e no 
compromisso com os anseios da categoria. 

Começando desde já esse processo de escuta e diálogo, convidamos todas e todos TAs a nos 
enviarem perguntas, sugestões e anseios, por meio deste formulário: 
l1nq.com/fatimaecarolconsuni 

Nos próximos dias, responderemos essas manifestações por meio de nosso instagram: 
@fatima_e_carol_consuniufabc 

#DiálogoeRepresentatividade: Escuta sensível para Somar!  

*O conteúdo deste texto foi redigido pela chapa 56 e é de total responsabilidade desta chapa. 

 

 

Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli e Carla Regina de Oliveira 

Prezados colegas TA´s da UFABC, 

Nós, Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli (CRII/Propladi) e Carla Regina de Oliveira 
(DEAT/Prograd) gostaríamos de apresentar nossa chapa para representação TA no Consuni. Ambas 
somos Técnicas em Assuntos Educacionais (áreas Biologia e Pedagogia). Eu, Maria Isabel Mesquita 
Vendramini Delcolli sou servidora desde 2011, e Carla Regina de Oliveira ingressou na UFABC  com 
a equipe de implantação em 2006. 

 Eu, Isabel, já fui representante TA tanto no Consuni como no Consepe participando de diversas 
discussões importantes para a instituição como aprovação de novos cursos de graduação (tanto 
como conselheira como membra da Comissão de Avaliação de Novos Cursos de Graduação), 
aprovação do Projeto Pedagógico Institucional e para nossa categoria como paridade na consulta 
para Reitor, participação dos TA´s no Conselho Editorial da EdUFABC entre outros pontos. Sempre 
divulguei para toda a comunidade de TA´s as pautas das reuniões dos conselhos e mantinha em 
repositório alternativo todos os anexos em discussão. Além disso, sempre estive à disposição de 
todos que tivessem interesse em discutir ou realizar apontamentos sobre os itens em discussão.  

Atualmente estou Chefe da Coordenadoria de Regulação e Informação Institucional e Procuradora 
Educacional Institucional/Recenseadora Institucional. 

Eu, Carla, participei de comissões: membra da comissão de vestibular (2006 a 2009), membra da 
Comissão da Extensão (2006 a 2009); membra da Comissão de Jubilamento (2006 a 2011); Adjunta 
da Pró Reitoria de Graduação de 2008 a 2009 participando da implantação da estrutura 
organizacional; Assessora Administrativa da Pró Reitoria de Graduação de 2010 a 2011. Membra 
da Comissão de Políticas Afirmativas e atualmente Chefe de Divisão da Deat - Divisão de Ensino e 
Aprendizagem Tutorial.  

Como militante sindical, neste ano assumi o compromisso com a nossa categoria e componho a 
coordenação atual do Sintufabc - Sindicato dos Servidores Técnicos Administrativos da UFABC. 



Somos pela diversidade de representação nos Conselhos Superiores, com representações de 
diferentes áreas da instituição para trazer as visões de diferentes atividades desenvolvidas pela 
instituição e como isso pode impactar o trabalho de nós TA´s.  

Contamos com seu voto e a oportunidade de representar nossa categoria.  

Dias 06 e 07/12/22 vote Chapa 58 – Maria Isabel e Carla no Consuni! 

*O conteúdo deste texto foi redigido pela chapa Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli e Carla 
Regina de Oliveira e é de total responsabilidade desta chapa. 

 


